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Tisztelt Képviselő-testület! 

2011- ben ismét lehetőség nyílik az Európai Bizottság „Európa a Polgárokért” programjának 
„Testvértelepülések polgárainak találkozója” című pályázat benyújtására. 
A pályázat (2007- 2013) célja a testvérvárosok - esetünkben Ruffec- Pásztó - polgárai 
számára szervezett találkozók megrendezésének támogatása. 
A tervek szerint a ruffec-i csoport 2011. októberében érkezik Pásztóra. 
A pályázatot az önkormányzatnak a 2011. október 1. és 2012. június 30. közötti időszakra 
2011. június 1- ig kell benyújtania. 
A támogatás formája átalánydíj, amely a meghívott külföldi résztvevők száma és a találkozó 
időtartama alapján meghatározott ráták szerint kerül kiszámításra. Ennek alapján a támogatás 
összege minimum 5000 EUR, maximum 25.000 EUR lehet.  
Az átalánydíj- alapú finanszírozás a találkozókhoz kapcsolódó kiadások (pl. előkészítés, 
szervezés költségei, a résztvevők szállásköltségei és utazási költségek) fedezésére szolgál. 
Mivel a támogatás átalánydíjas, ezért a felmerült költségek tételes elszámolására nincs 
szükség. Lényeges szempont, hogy önerővel sem kell rendelkezni. 
Pályázati feltétel, hogy egy település egy naptári évben nem kaphat támogatást egynél több 
találkozó szervezésére. Továbbá, a találkozó maximális időtartama 21 nap, a meghívottak 
minimum létszáma 25 fő lehet. 

Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 2011. évi testvérvárosi kapcsolatokat 
érintően az alábbiak szerint dönt: 

1.) A Képviselő- testület az Európai Bizottság „Európa a Polgárokért” 
programjának keretében pályázatot nyújt be testvértelepülési találkozó 
támogatására egy maximum 30 fős ruffec- i csoport fogadására vonatkozóan 
2011. októberében. 

2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert egy együttműködési 
megállapodás megkötésére a ruffec- i partnerekkel az 1. pont szerinti pályázati 
program pontos finanszírozását és lebonyolítását érintően. 

Határidő: 2011. június 1. 
Felelős: szöveg szerint 

 

Pásztó, 2011. május 19. 

Bartus László 
osztályvezető 

Határozati javaslat törvényes: 

Dr. Tasi Borbála 
Címzetes főjegyző 
 


